Sammanträdesprotokoll

VALNÄMNDEN

Valnämnden

2019-04-16

Plats och tid

Stadshusets sammanträdesrum bv 10:00 - 10:25

Beslutande

Lars Levahn (S), ordförande
Monica Andersson (S)
Rolf Rickmo (M)
Per Perers (C)
Anders Eriksson (S), ersättare för Marianne Hirsch (S)
Eva Pettersson (S), ersättare för Stig Lindqvist (S)

Övriga deltagande

Christina Hardyson, kanslisekreterare, sekreterare

Utses att justera

Rolf Rickmo (M) med Per Perers (C) som ersättare

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet torsdag 18 april klockan 9:00

Underskrifter

Paragrafer
29-30

Sekreterare
Ordförande
Justerande
ANSLAG
Sammanträde

Valnämnden

Datum

2019-04-16

Anslag sätts upp

2019-04-18

Protokollets förvaring

Kommunkansliet

Anslag tas ner

Christina Hardyson
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§ 29

Information

Förtidsröstning omval Falun
Bra organisation men ingen förtidsröstade i Avesta. Öppet måndag 1-5 april. Det fanns även
möjlighet till ambulerande röstmottagning.
Dnr KK 2019-000134 110
PostNords prisbilagor till avtalet 2018/2019
Prisbilagorna utdelas vid sammanträdet. Grundavtalet tecknades 2018 för valen 2018 och
2019.
Dnr KK 2019-000066 110
Valaffischering
- Teknisk service skrivelse 7 mars 2019 ”Information om valaffischering”, utdelas.
- Teknisk service e-post 18 mars 2019 om valaffischer på kommunens anslagstavlor, utdelas.
- Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut 25 mars 2019 ”Tillstånd att inom Dalarnas län sätta upp
valaffischer inför 2019 års val till Europaparlamentet, utdelas.
- Dessutom finns information på kommunens hemsida ”Vad gäller vid valaffischering”.
Budget och statsbidrag
Statsbidrag för förtidsröstning omval Falun kommer i vårändringsbudgeten i juni.
487 491 kronor har erhållits för EU-valet och 36 000 kronor för avskärmningar av
valsedelställen.
Distribution av valsedlar
Några partier har frågat om möjlighet att få leverera sina valsedlar centralt i kommunen för
vidare distribution till röstningslokaler och vallokaler. Partierna har hänvisats till valnämndens
beslut 190318 § 19 där det bl a står att partierna får lämna sina namnvalsedlar till
röstningslokalerna eller till vallokalerna. Partierna kan få en lista med telefonnummer till
lokalerna för att ta kontakt inför leverans. Ansvariga för röstningslokalerna och ordförandena
i vallokalerna har tillgång till lokaltelefonen några dagar innan förtidsröstningen börjar i den
lokalen eller några dagar innan valhelgen.
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§ 29 (forts)
Kallelser och inbjudan till utbildningar
Kallelse till olika utbildningar för de som ska jobba med EU-valet är utskickat till samtliga
röstmottagare.
Valnämnden har fått inbjudan till förtidsröstningsutbildning och vallokalsutbildning.
Valnämnden hänvisas till 3 maj eller 14 maj inför förtidsröstningen eller 14 maj. När det gäller
utbildning inför valdagen kan valnämnden välja någon av utbildningar som är 6 maj, 9 maj
eller 16 maj. Anmälan till Christina Hardyson.
Rekrytering av röstmottagare
Det finns röstmottagare på alla platser i röstningslokaler och vallokaler. Lista utdelas som
redovisar vilka röstmottagare som tjänstgör på olika ställe. Just nu fattas några
röstmottagarreserver inför valdagen.
Kommunala folkomröstningar på valdagen 26 maj
Svedala (ska kriminalvårdsanläggning etalberas), Borgholm och Mörbylånga (ska det fortsatt
vara 2 kommuner eller ska Öland slås ihop till en gemensam kommun). Röstmottagare i
förtidsröstning kan därmed få ta emot valkuvert både för EU-val och kommunal
folkomröstning vid valet 26 maj om röstkortet styrker detta.
Valnämndens tjänstgöring på valdagen 26 maj fr o m kl 7:30
Marianne Hirsch (S) och Lars Levahn (S) turas om efter schema fr o m kl 7:30.
Fr o m kl 21:00 tjänstgör båda två. Dessutom tjänstgör valadministrationen efter schema hela
dagen.
Marianne Smått (SD), Margareta Lindgren (SD), Monica Andersson (S) och Rolf Rickmo (M)
tjänstgör från kl 21:00.
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§ 30

Sida 5

Nästa möte

Sekreteraren kallar, efter överenskommelse med valnämndens ordförande, till möte under
hösten 2019.
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